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Příjem a uchovávání 
• Zapište si datum příjmu a vzorek uchovejte vzorek vhodným způsobem  
  

Skladovací teplota Vzorek(y)

Pokojová teplota t (20±5°C) 716, 718 

Chladnička (2 to 8°C) 710, 711, 712, 713, 714, 715, 717, 719 

 
 Vzorky mají být analyzovány dle termínů uvedených na webové stránce 

https://portal.lgcstandards.com 
 

 Údaje o vzorku 
  Mikrobiologické vzorky představují vzorek ‘skutečné’ čokolády nebo kakaového prášku, který může, ale 

nemusí obsahovat cílový(é) organismus(y) v různých koncentracích inokula. Může být přítomna 
i mikroflóra pozadí. 

  Chemické vzorky představují komerčně vyráběné potravinové produkty, které mohou, ale nemusí vždy 
obsahovat cílové analyty v kvantifikovaných hodnotách, avšak během období 12 měsíců budou vždy za-
slán vzorek, který určité analyty v měřitelných hodnotách obsahovat bude. 

     Všechny mikrobiologické vzorky jsou předvážena na hmotnost 10g nebo 25g.  
     Všechny chemické vzorky jsou dodány ve formě ready-to-use. 

 
Resuspendování vzorku (mikrobiologické vzorky) 
1. Vyšetřete celý vzorek; před zředěním jej nedělte. 
2. U vyšetření na počet vzorek nejprve zřeďte v poměru 1:10 vhodným diluentem, tj. přidáním  

90ml diluentu k 10g vzorku.  
3. U vyšetření na přítomnost/nepřítomnost zřeďte vzorek vhodným diluentem nebo obohaceným bujó-

nem dle běžného laboratorního postupu. 
4. Vzorek důkladně promíchejte za aseptických podmínek. 
5. Nechte vzorek resuscitovat při pokojové teplotě nejméně 60, ne však déle než 90 minut. 

Vyšetření mikrobiologických vzorků 

Bezprostředně před vyšetřováním nesuspendovaný vzorek důkladně promíchejte, a poté jej běžnou labora-
torní metodou vyšetřete na cílový(é) organismus(y).  

Bezpečnost 

  V mikrobiologických vzorcích jsou obsaženy živé mikroorganismy, tyto vzorky jsou dodávány za 
předpokladu, že objednávající má vhodně vyškolený a kvalifikovaný personál, který s nimi bude 
zacházet bezpečně. Vzorky mohou být otevřeny pouze kvalifikovaným personálem v laboratoři. 

  Informace o bezpečném zacházení a likvidaci vzorků najdete v listu bezpečnosti. 
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Záznam výsledků  

Všechny výsledky by měly být zaslány prostřednictvím naší webové stránky PORTAL  
Najděte si, prosím, webovou stránku https://portal.lgcstandards.com 
Přihlaste se Vaším laboratorním ID číslem, uživatelským jménem a heslem. 
Uživatelská příručka pro PORTAL je ke stažení v sekci „Help“.      
 
 
Neváhejte kontaktovat místní kancelář nebo náš tým, pokud budete potřebovat jakoukoliv pomoc. 
Tel: +44(0)161 762 2500 
Email: ptsupport@lgcgroup.com  
 
 


